
                                                         Protokół nr XXII/2021 
z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 20.01.2021 roku 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 20 stycznia 2021 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej drugiej Sesji Rady 

Gminy  Polska Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 

 

W obradach sesji udział wzięli: radni, Wójt Gminy Piotr Kanzy, Skarbnik Gminy Maria 

Wieczorek-Juzwiszyn , Sekretarz Gminy Urszula Golisz oraz Kierownik ZUK Adrian Kasper  

 

Listy obecności są załącznikami do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy udział wzięło 13 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 

qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich 

zebranych  i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 

 

Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura 

została przyjęta jednogłośnie.    

 

                      

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku. 

 

2.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Polska Cerekiew.  

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV /225/2010 z dnia 10 listopada 2010 

roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz 

rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe 

zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew. 

 

5. Zakończenie obrad sesji. 

  

Ad.1 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 

porządku obrad. 

Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady poddał 

porządek pod  głosowanie. 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.      

                                                                                                                                         

Ad.2 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła i omówiła projekt uchwały w 

sprawie  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu/ projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /.  

Radny Alfons Schurgacz – ile jest tej pożyczki 

Skarbnik Gminy powtórzyła, że jest to kwota 500 tyś zł. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że po pewnym czasie możemy się ubiegać o częściowe umorzenie. 

Radny Krystian Składny – czy drogi gminne też będą robione 

Wójt Gminy – tak będą robione 



Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś jeszcze ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 

go pod głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXII/134/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.3 

Pan Adrian Kasper Kierownik ZUK omówił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i 

granic aglomeracji Polska Cerekiew.  Uchwała dotyczy tylko kanalizacji i gospodarki ściekowej. 

Środki unijne umożliwiają, że można pozyskać środki na kanalizację. Projekt uchwały 

uzgodniono z Wodami Polskimi i z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu. 

Radna Maria Wawrzynek – dlaczego z listy aglomeracji wykreślono Łaniec 

Wójt Gminy – ale to nie decyduje, aby pozyskać środki na budowę kanalizacji 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś jeszcze ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt więcej  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 

poddał go pod głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 1 głos, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXII/135/2021 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Polska 

Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/225/2010  z 

dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, 

wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, przyznawanych 

za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew  wszyscy 

otrzymaliśmy do domu.        

Sekretarz Gminy – wpłynął do nas wniosek z Prokuratury w Opolu w którym zwrócono 

uwagę, aby zmienić pewne zapisy w uchwale podjętej w 2010 roku. Chodzi o zmianę § 3  pkt. 

3 oraz   § 7 ust.1 lit. c.  My proponujemy, aby wprowadzić następujące zmiany:  
1. § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„uprawia dyscyplinę sportową objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży, 

dorosłych i osiąga wyniki sportowe,”.  

2. uchyla się § 3 pkt 3,  

3. uchyla się § 7 ust. 1 lit. c.                                                                                   
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXII/136/2021  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 

listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i 

pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie 

wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew  jest załącznikiem do 

protokołu. 

 

Ad.5                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady zamknął obrady dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy Polska 

Cerekiew. 

 

                                              

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gmin  

Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko                      


